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م�ة))) م�ةد
واتلوفيق يف  ونستهديك اخلري  ونستعينك،  حنمدك امهلل 
القول والعمل، ونصيل ونسلم ىلع رسولك األمني سيدنا حممد 

خاتم األنبياء واملرسلني.
وبعد، فهذا بيان خمترص ملناسك احلج والعمرة نضعه بني 
يدي من كتب اهلل هلم حج بيته احلرام وأداء الركن اخلامس 
يف اإلسالم، يسرتشدون به يف تأدية املناسك يف يرس اإلسالم 
َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  }َوَما  اهلل سبحانه:  لقول  امتثاال  وسماحته؛ 
تعاىل  اهلل  ثواب  به  نبتيغ  ]احلج: 78[،  َحَرٖج{  ِمۡن  ٱدّلِيِن  ِف 
ورضوانه، وصالح ادلاعء يف مواطن القبول واإلجابة من وفد 

احلجاج والعمار اذلين تفضل اهلل عليهم فأعطاهم سؤاهلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر نلا وارمحنا، فإنك أهل اتلقوى 

وأهل املغفرة، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.

***
))) أصل هذه الرسالة: فتوى مطولة من أرشيف دار اإلفتاء املرصية لفضيلة 
اإلمام األكرب الشيخ  / جاد احلق عيل جاد احلق، شيخ األزهر ومفيت اجلمهورية 
األسبق، وقد قمنا بعمل ما يلزم؛ تلوضيح بعض األحاكم؛ تيسريا ىلع حجاج 
بيت اهلل احلرام، وإضافة بعض األحاكم بما يوافق ما عليه الفتوى يف دار اإلفتاء 
املرصية، وإرفاق بعض الرسوم والصور اتلوضيحية؛ إلاعنة القارئ ىلع تصور 

مناسك احلج.
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مه�ةد
�ة

احلج: قصد مكَة ألداء عبادة الطواف وسائر املناسك يف أشهر 
احلج؛ استجابة ألمر اهلل، وابتغاء مرضاته.

وهو أحد أراكن اإلسالم اخلمسة، وفرض معلوم من ادلين 
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن  بالرضورة. قال اهلل تعاىل: }َوِلَّ
ّذِن 

َ
ۚ{ ]آل عمران: 97[، وقال سبحانه: }َوأ

ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيلاٗ
 ِ

ُكّ ِمن  تنَِي 
ۡ
يَأ َضاِمرٖ   ِ

ُكّ  ٰ َوَعَ رَِجالاٗ  تُوَك 
ۡ
يَأ بِٱۡلَّجِ  ٱنلَّاِس  ِف 

يَّاٖم 
َ
ِ ِفٓ أ فَّجٍ َعِميٖق ٢٧ ّلَِيۡشَهُدواْ َمَنٰفَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ ٱۡسَم ٱلَّ

ۡعلُوَمٍٰت{ ]احلج 27، 28[.  مَّ
ويف حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول 
اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-: »من حج فلم يرفث))) ولم 

يفسق، رجع كيوم ودلته أمه«)2).
»حجوا؛  وسلم-:  وآهل  عليه  اهلل  اهلل -صىل  رسول  وقال 

فإنَّ احلج يغسل اذلنوب كما يغسل املاُء ادلرن«)3). 
وقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-: »احلجاج 
والعمار وفد اهلل: إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر هلم«))).
ويف فضل اإلنفاق يف احلج قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه 
َماُع. رشح انلووي ىلع مسلم  ِل. َوِقيَل: ُهَو اجلجِْ َقوجْ

جْ
ِش ِمَن ال ُفحجْ

جْ
ٌم لِل فَُث: اسجْ ))) الرَّ

.(((9 /  9(
)2) رواه ابلخاري وأمحد والنسايئ وابن ماجه.

)3) رواه الطرباين يف األوسط من حديث عبد اهلل بن جراد.
))) رواه النسايئ وابن ماجه وغريهما من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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ادلرهم  اهلل،  سبيل  احلج اكنلفقة يف  »انلفقة يف  وسلم-:  وآهل 
بسبعمائة ضعف«))).

وهو فرض ىلع لك مسلمة ومسلم بالغ، اعقل، مستطيع. 
توافرت  مىت  الفريضة  هذه  بأداء  املبادرة  ويستحب 

االستطاعة.

نصائح وتوجيهات:

وعمرته  بيته  حلج  اهلل  داعه  ومسلم  مسلمة  لك  ىلع   -(
أن خيلص اتلوبة إىل اهلل سبحانه، ويسأهل غفران ذنوبه؛ يلبدأ 

عهدا جديدا مع ربه، ويعقد معه صلحا ال حينث فيه.
2- من عالمات اإلخالص أن يِعدَّ نفقة احلج من أطيب 
كسبه وحالهل، فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيبًا، ومن حج من 
مال غري حالل ولىب: "بليك امهلل بليك" قال اهلل سبحانه هل 
-كما جاء يف احلديث الرشيف-: »ال بليك وال سعديك حىت 

ترد ما يف يديك«)2).
3- من مظاهر اتلوبة وصدق اإلخالص فيها: أن تطهر 
وحقوق  املظالم  من  رقبته  وخيلص  نفسه،  واملسلم  املسلمة 
الغري، فريد املظالم إىل أصحابها مىت استطاع إىل ذلك سبيال، 

))) رواه أمحد وابليهيق وغريهم من حديث بريدة.
)2) رواه ادليليم عن عمر مرفواع، وهل شاهد عند الزبار عن أيب هريرة.
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ويتوب إىل اهلل ويستغفره فيما عجز عن رده، وأن يصل أرحامه 
ويرب وادليه، ويرَتض))) إخوانه وجريانه.

القدرة ىلع  احلج:  لوجوب  املرشوطة  االستطاعة  من   -(
حتمل أعباء السفر ومشقاته، فال عليك أيها املسلم إذا قعد 
بك عجُزك اجلسدي عن احلج، فإن احلج مفروض ىلع القادر 

املستطيع.
واملرشب،  واملأكل  امللبس  يف  نظافتك  ىلع  حافظ   -5
وىلع نظافة األماكن الرشيفة اليت ترتدد عليها؛ ألن اإلسالم 
دين انلظافة، أال ترى أنك ال تدخل الصالة إال بعد انلظافة 

بالوضوء أو االغتسال!
اجلهد  أو  املال  يف  طاقتها  فوق  نفسك  تكلف  ال   -6
راحة  ىلع  حترص  كما  غريك،  راحة  ىلع  واحرص  اجلسدي، 

نفسك، واعمل انلاس بما حتب أن يعاملوك به.
ٱتلَّۡهلَُكةِ{  إَِل  يِۡديُكۡم 

َ
بِأ تُۡلُقواْ  }َوَل  تعاىل:  قال   -7

فال   ،]29 ]النساء:  نُفَسُكۡم{ 
َ
أ َتۡقُتلُٓواْ  }َوَل   ،]195 ]البقرة: 

ُتَعرِّضجْ نفسك للخطر بالصعود إىل قمم اجلبال، أو ادلأب ىلع 
السهر -ولو يف العبادة- فإن خري األعمال أدومها وإن قل.

ممكن،  وقت  أطول  احلرم  يف  اتلواجد  ىلع  احرص   -8

))) أي: يطلب رضاهم عنه.
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حول  والطواف  الكريم،  القرآن  وقراءة  الكعبة،  إىل  وانلظر 
ابليت لكما وجدت القدرة ىلع ذلك.

9- عليك أن خترب أقرب انلاس إيلك بما لك أو عليك، 
اهلل  تقوى  ىلع  واإلخوان  واألهل  وابلنات  األبناء  وُحثَّ 

واتلمسك بآداب ادلين واملحافظة ىلع أداء فرائضه.
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س�ك ا لم�ن �ة�ة ا ا �ند

اإلحرام:
ها أنت أيها احلاج قد هيأت نفسك بلدء الرحلة املباركة، 

وقد أعددت ما يلزم هلا، ومن هذا الالزم:

مالبس اإلحرام:
)أ) إزار: وهو ثوب من قماش تلفه ىلع وسطك تسرت به 

جسدك ما بني رستك إىل ما دون ركبتك. 
وخريه: اجلديد األبيض اذلي ال يشف عن العورة "بشكري".
)ب) رداء: وهو ثوب -كذلك- تسرت به ما فوق رستك إىل 

كتفيك فيما عدا رأسك ووجهك، 
وخريه: أيضا اجلديد األبيض "بشكري".

أو  أو جوربا  فانلًة  أن تلبس -يف مدة اإلحرام-  واحذر 
لة املخيطة.  جلبابا أو شيئا مما اعتدت لبسه من اثلياب املفصَّ
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لكن إذا كنت مضطرا فلك أن تلبس ذلك مع الفدية؛ 
ى  ذاٗ

َ
أ بِهِۦٓ  ۡو 

َ
أ رِيًضا  مَّ ِمنُكم  َكَن  }َفَمن  فقد قال اهلل تعاىل: 

{ ]البقرة: 196[.  ۡو نُُسٖكۚ
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ّمِن رَّ

لك  من  الكعب  منه  يظهر  رجليك  يف  تلبسه  نعل  )ج) 
ٍل، واملراد بالكعب هنا: العظم املرتفع بظاهر القدم. رِججْ

ويف الشلك اآليت بيان لصورة مالبس اإلحرام:

 

لك هذا للحاج الرجل، أما املرأة احلاجة فتلبس مالبسها 
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املعتادة، الساترة جلميع جسدها من شعر رأسها حىت قدميها، 
الرجال،  تزاحم  أال  وعليها  وكفيها،  وجهها  إال  تكشف  وال 
وأن تكون مالبسها واسعة ال تربز تفاصيل اجلسد وتلفت 

انلظر، واملستحب األبيض.

أحوال السفر ألداء املناسك:
مىت حتدد موعد السفر -حبمد اهلل- ووسيلته:

وال  حترم،  فال   
ً

أوال املنورة  املدينة  إىل  متوجها  كنت  فإذا 
تلبس مالبس اإلحرام، بل ابق بمالبسك العادية إىل أن تتم 
زيارة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم- وتنتيه إقامتك باملدينة.
أن  عليك  فإن  مكة  إىل  منها  اتلوجه  يف  ترشع  وعندما 

حترم بالعمرة فقط أو باحلج فقط 
تريد- من  بهما معا -حسبما  أو 
املدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي 
املعروف  املاكن  وهو  احلليفة- 
املدينة،  قرب  عيل"  "بآبار  اآلن 
يف الطريق منها إىل مكة، أو من 

رابغ.    
��ت��ت

��ت �ل���موا ر�ت��ط��ت ا
��خ
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من  اذلاهبة  املتأخرة  األفواج  يف  يسافرون  ممن  كنت  وإذا 
جدة إىل مكة مبارشة، فلك أن تنوي احلج والعمرة معا وتسىم 
"قارنا" أي: جامعا بينهما، ولك أن حترم بالعمرة فقط، أو أن 

حترم باحلج فقط.
-وهو  امليقات  من  بك  واقرتبت  ابلاخرة  ركبت  فإذا 
فتهيأ  الشام-  وأهل  للمرصيني  بالنسبة  رابغ  قرب  "اجلحفة" 
لإلحرام: حبلق شعرك، وقص أظافرك، ثم اغتسل يف ابلاخرة 
استعدادا لإلحرام، وهو غسل للنظافة ال للفريضة، أو توضأ 
إن لم يتيرس لك االغتسال، وََضعجْ ىلع جسدك شيئا من الراحئة 

الطيبة املباحة، والبس مالبس اإلحرام املوصوفة آنفا. 
بعد  -أي:  الوجه  هذا  ىلع  اإلحرام  ثياب  لبست  ومىت 
اتلطهر باالغتسال أو الوضوء- صل ركعتني سنة وانِو يف قلبك 
عقب الفراغ من أدائهما ما تريد: من العمرة فقط، أو احلج 
فقط، أو هما معا إذا نويت القران بينهما، وقل: امهلل إين نويت 

"كذا" فيرسه يل وتقبله مين.
ثم قل: بليك امهلل بليك، بليك ال رشيك لك بليك، إن 
بعد  القول  وبهذا  لك،  وامللك، ال رشيك  لك  وانلعمة  احلمد 
أو  بما نويت وقصدت -العمرة فقط  حُمجِْرًما  تلك انلية تصري 
احلج فقط أو هما معا؛ ألن هذه اتللبية بمثابة تكبرية اإلحرام 

لدلخول يف الصالة.
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محظورات اإلحرام:
ومىت رصت حمِرًما ىلع هذا الوجه فال تفعل، بل وال تقرتب 
ًما عليك بهذا اإلحرام، وهو: تغطية الرأس، وحلق  مما صار حُمَرَّ

ه من أي جزء من اجلسد. الشعر أو شدُّ
وال تقصَّ األظافر: 

 

وال تستخدم الطيب والروائح العطرية. 
املخالطة،  دوايع  معها  تفعل  أو  زوجتك  ختالط  وال 

اكللمس واتلقبيل بشهوة. 
وال تلبس أي خميط.

وال تتعرض لصيد الرب الوحيش، أو لشجر احلرم. 
وإذا فعل املحرم واحدا من هذه املحظورات قبل اتلحلل 
حجه،  صح  احلجة-  ذي  اعرش  يف  العقبة  مجرة  -ريم  األول 
ستة  يطعم  أو  شاة،  يذبح  أن  عليه  ولكن  عمرته،  وصحت 

مساكني، أو يصوم ثالثة أيام. 
أما اجلماع قبل ريم مجرة العقبة )اتلحلل األول) فإنه يفسد 
احلج، وىلع من فعل ذلك أن يعيد احلج مرة أخرى يف اعم قادم. 
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وحيرم ىلع املرأة االنتقاب )تغطية الوجه) أو لبس القفازين.

واجلدال  املخاصمة  املسلم:  وىلع  املسلمة  ىلع  وحمظور 
فِيِهنَّ  فََرَض  }َفَمن  سبحانه:  اهلل  لقول  الرفقة؛  مع  بابلاطل 
ۗ{ ]البقرة: 197[.  ّجِ ٱۡلَجَّ فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَ
يف  وأنت  باإلحرام  فاستعد  بالطائرة:  مسافرا  كنت  وإذا 
بيتك أو يف املطار أو يف داخل الطائرة، والبس مالبس اإلحرام 
من  تريد  ما  انو  ثم  لبسها،  من  مانع  عذر  بك  يكن  لم  إن 
ارتداء مالبس  بعد  السابقة-  -بالعبارة  ولَبِّ  أو حج،  عمرة 
اإلحرام أو عند استقرارك يف الطائرة، أو عقب حتركها، وذلك 
كما تقدم مىت كنت متوجًها إىل مكة مبارشة من جدة، أما إذا 

 فكن اعديا يف لك يشء.
ً

كنت متوجًها إىل املدينة أوال
ومىت أحرمت ونويت وبليت -كما سبق- صار حمظوًرا 

عليك الوقوُع يف يشء من تلك املحظورات.

ما يباح للمحرم:
- بعد اإلحرام يباح االغتسال، وتغيري مالبس اإلحرام، 

واستعمال الصابون للتنظيف ولو اكنت هل راحئة.

االنتقاب من 
حمظورات اإلحرام
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وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول 
-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- لعائشة -ريض اهلل عنها- يف ذلك 

بقوهل: »انقيض رأسك وامتشطي«))).
الرضس،  ونزع  ادلمل،  وفقء  احلجامة،  أيًضا  -ويباح 

وقطع العرق، وحك الرأس واجلسد، دون شد الشعر. 
-ويباح انلظر يف املرآة، واتلداوي.

-ويباح اتلظلل بمظلة أو خيمة أو سقف. 
-ويباح االكتحال، واخلضاب باحلناء للتداوي ال للزينة. 
واحلدأة  والغراب  والقراد)2)  وانلمل  اذلباب  قتل  -ويباح 

والفأرة والعقرب واللكب العقور، ولك ما من شأنه األذى.
أما حرشات جسد اآلديم -اكلربغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، 

وهل قتلها وال يشء عليه، وإن اكن إلقاؤها أهون من قتلها.
أما شم الروائح الطيبة فدائر بني الكراهة واتلحريم، ومن 

َثمَّ يستحب أن يمتنع احلاج عن استعماهلا قصدا.
أما ما حيدث من اجللوس أو املرور يف ماكن طيب الراحئة 

فال كراهة فيه وال حتريم.
وإذا احتلم املحرم أو فكر أو نظر فأنزل فال يشء عليه 

عند الشافعية.

))) رواه مسلم.
َواّب والطيور، َوِمنجَْها  )2) )الُقراد) دويبة متطفلة َذات أرجل َكِثرَية تعيش ىلع ادلَّ

َواِحَدة قرادة )ج) قردان. املعجم الوسيط )2   / )72).
جْ
جنَاس، ال

َ
أ
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دخول مكة:

ها أنت أيها احلاج -أو املعتمر- ىلع مشارف مكة حمرًما، 
 ىلع أمتعتك 

ً
فمىت دخلتها -بعون اهلل وتوفيقه- فاطمنئ أوال

يف ماكن إقامتك، ثم اغتسل -إن استطعت- أو توضأ. 

دخول املسجد الحرام:
إن  العمرة  طواف  تلطوف  احلرام؛  ابليت  إىل  توجه  ثم 

نويتها، أو طواف القدوم إن كنت قد نويت احلج.
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"احلمد  وقل:  املرشفة  الكعبة  رؤية  عند  وهلِّل)))   ، وكربِّ
رمحتك  أبواب  يل  افتح  امهلل  احلرام،  بيته  بلَّغين  اذلي  هلل 
وتكريًما  وتعظيًما  ترشيًفا  هذا  بيتك  زد  امهلل  ومغفرتك، 
مه -ممن حجه أو اعتمره- ترشيًفا  فه وكرَّ ومهابة، وزد َمن رشَّ
السالم،  ومنك  السالم  أنت  امهلل  ا،  وبرًّ وتعظيًما  وتكريًما 
فحينا ربنا بالسالم، وأدخلنا دار السالم"، ثم ادع بما يفتح 

اهلل به عليك، فادلاعء يف هذا املقام مقبول بإذن اهلل تعاىل.

))) أي: قل: ال هلإ إال اهلل.

االستعداد 
للطواف
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املأثورة فادع بما شئت  وإذا لم حتفظ شيئا من األدعية 
وبما يمليه عليك قلبك، وال تشغل نفسك بالقراءة من كتاٍب 

غرِي القرآن، فهو اذلي تقرؤه وتكرث من تالوته.

الطواف بالبيت:
ثم اقصد إىل ماكن الطواف؛ تلبدأه وأنت متطهر. 

واستقبل الكعبة املرشفة جتاه احلجر األسود، واجعله ىلع 
يمينك؛ تلمر أمامه بكل بدنك، واستقبله بوجهك وصدرك، 
ترفعها يف تكبرية اإلحرام؛  وارفع يديك حني استقباهل كما 
من  واألثرم  احلنفية  مذهب  هو  كما  الصالة،  يف  لدلخول 
ال  أن  شهادة  معلنا:  مهلال،  مكربا،  الطواف،  ناوًيا  احلنابلة، 
إيمانًا بك،  قائاًل: امهلل  إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوهل،  هلإ 
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وتصديًقا بكتابك، ووفاًء بعهدك، واتبااًع لسنة نبيك حممد 
-صىل اهلل عليه وآهل وسلم-. 

احلجر  قبالة  من  مبتدئًا  يسارك  ىلع  الكعبة  اجعل  ثم 
األسود، ورس يف املطاف -مع الطائفني- حىت تتم سبعة أشواط 

بادئًا باحلجر األسود ومنتهيًا إيله يف لك شوط. 

ويسن استالم احلجر األسود وتقبيله عند بداية لك شوط 
وتلقبِّلجْ  بيدك  ه  تِلمجْ فلتسجْ ذلك  فإن شق عليك  استطعت،  إن 

يدك، وإال أرشت إيله دون تقبيل.

استالم احلجر 
األسود

http://tahasafeer.blogspot.com/

http://tahasafeer.blogspot.com/



- (8 -

اتلكبري  تقدم من  ما  االستالم  تقول عند  أن  ويستحب 
واتلهليل، وداعء: امهلل إيمانًا بك، وتصديًقا بكتابك، ووفاًء 
بعهدك، واتبااًع لسنة نبيك حممد -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-. 
واالستغفار  اهلل  ذكر  بغري  الطواف  يف  تشتغل  وال 
اخلضوع  مع  القرآن  من  حتفظ  ما  وقراءة  وادلاعء 
القرآن  يف  جاء  ما  ادلاعء  أفضل  ومن  هلل،  واتلذلل 
َحَسَنةاٗ  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف  َءاتَِنا  }َربََّنآ  تعاىل:  كقوهل   الكريم 
َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنةاٗ َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ{ ]البقرة: 201[، وال ترفع 

صوتك، وال تؤذ غريك. 

واستشعر اإلخالص، فاهلل تعاىل يقول: }ٱۡدُعواْ َربَُّكۡم 
تََضُّعاٗ وَُخۡفَيًةۚ إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن{ ]األعراف: 55[. 

ركعتا الطواف:
فإذا فرغت من أشواط الطواف السبعة فتوجه إىل املاكن 
املعروف بمقام إبراهيم وَصلِّ فيه -منفردا- ركعتني خفيفتني 

اجتنب 
التزاحم 

واإليذاء
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ناوًيا بهما سنة الطواف، أو صلهما يف أي ماكن يف املسجد إن 
لم جتد متسًعا يف مقام إبراهيم، وادع اهلل بما تشاء وما يفتح 

به عليك. 

الكعبة  باب  بني  اذلي  املاكن  وهو  امللزتم  إىل  توجه  ثم 
واحلجر األسود. 

ا  مادًّ عليه  صدرك  فضع  إيله  الوصول  استطعت  وإذا 
ذراعيك، متعلًقا بأستار الكعبة، واسأل اهلل من فضله نلفسك 

ولغريك فإن ادلاعء هنا مرجو اإلجابة إن شاء اهلل تعاىل.

مقام إبراهيم 
)عليه السالم(
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الرشب من ماء زمزم:
ثم توجه إىل صنابري مياه زمزم وارشب منها ما استطعت، 

فإن ماءها ملا رشب هل، كما يف احلديث الرشيف))). 

السعي بني الصفا واملروة:

  

))) أخرجه احلاكم عن ابن عباس ريض اهلل عنهما، وقال: "صحيح اإلسناد إن 
سلم من اجلارودي"، وصححه السيويط واملنذري.
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وقوفك  بعد  أو  زمزم  ماء  من  رشبك  -بعد  ارجع  ثم 
به  تعاىل  اهلل  بدأ  بما  بادئا  واملروة  الصفا  بني  َع  واسجْ بامللزَتم- 
ِۖ{ ]البقرة: 158[.  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱلَّ يف قوهل: }إِنَّ ٱلصَّ

 

الكعبة  واستقبل  وكرب،  فهلل  الصفا  إىل  صعدت  ومىت 
املرشفة، وصلِّ ىلع انليب املصطىف -صلى الله عليه وآله وسلم- ، 

وادع نلفسك وملن حتب ونلا معك بما يرشح اهلل به صدرك. 
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ثم ابدأ أشواط السيع -سرًيا اعديًّا- من الصفا إىل املروة 
يف املسار املعد ذللك مراعيا انلظام واالبتعاد عن اإليذاء. 

وأرسع قليال يف سريك بني امليلني األخرضين -يف املسىع 
القديم واجلديد عالمة تدل عليهما-، وهذا اإلرساع هو ما 

يسىم "هرولة" ويه خاصة بالرجال دون النساء. 
فإذا بلغت املروة قف عليها قليال مكربا مهلال مصليا 
الكعبة جتاه  ىلع انليب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-، جاعال 
وجهك داعيا اهلل تعاىل بما تشاء من خريي ادلنيا واآلخرة لك 

ولغريك، وبهذا تم شوط واحد. 
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اخلشوع  مع  املنوال  هذا  ىلع  السبعة  األشواط  تابع  ثم 
الرسول  عن  ورد  ما  وردد  واالستغفار،  واذلكر  واإلخالص 
-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- يف هذا املوطن: »رب اغفر وارحم، 
واعف عما تعلم، أنت األعز األكرم، رب اغفر وارحم واهدين 

السبيل األقوم«))).
وبانتهائك من أشواط السيع السبعة تكون قد أتممت 

العمرة اليت نويتها حني اإلحرام.

التحلل من العمرة:
أو  لكه  شعرك  قص  أو  باملوىس،  رأسك  احلق  وبعدها 

بعضه، واحللق أفضل للرجال وحرام ىلع النساء. 

 

))) أخرجه أمحد من حديث أم سلمة، بلفظ: »أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه  
وآهل وسلم- اكن يقول: رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم«. والطرباين يف 
ادلاعء من حديث ابن مسعود بلفظ: »أنه صىل اهلل عليه وآهل وسلم اكن يقول 
إذا سىع يف بطن املسيل: امهلل اغفر وارحم وأنت األعز األكرم«، ورواه موقوفًا 

عليه بسند صحيح. 
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وبهذا احللق أو اتلقصري للشعر يتحلل املحرم من إحرام 
عليه،  حمظورا  اكن  ما  هل  وحيل  امرأة،  أو  اكن  رجال  العمرة 
أن حيني  إىل  الطيب  احلالل  ويتمتع بكل  شاء،  ما  فليلبس 
وقت اإلحرام باحلج حني العزم ىلع اذلهاب إىل عرفات ومىن. 

هدي التمتع:

ومىت تمتعت ىلع هذا الوجه باتلحلل من إحرام العمرة 
امتثاال  هدي؛  ذبح  عليك  وجب  فقد  باحلج،  اإلحرام  قبل 
إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ  لقول اهلل تعاىل: }َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ 
يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا 

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل

ۡهلُُهۥ َحاِضِي 
َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ

ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ{ ]البقرة: 196[، وهذا اهلدي جيوز ذحبه بمكة 
العمرة، كما جيوز ذحبه بمىن  عقب االنتهاء من اتلحلل من 
بعد  أو يف مكة  هل،  اتلايلة  الترشيق  أيام  أو يف  العيد،  يوم  يف 

عودتك من مىن، ولك أن تأكل منه.

طواف القدوم للحاج املفرد:
احلج  بني  قارنًا  حمرًما  اكن  أو  فقط  باحلج  أحرم  من 
والعمرة، فإن عليه -حني وصوهل إىل مكة حمرًما وبعد أن يضع 
إقامته- أن يطوف بالكعبة طواف  متاعه ويطمنئ ىلع ماكن 
القدوم سبعة أشواط، وهل أن يسىع بني الصفا واملروة، حسبما 
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تقدم، وهل تأجيل السيع إىل ما بعد طواف اإلفاضة وال يتحلل 
من إحرامه، بل يظل حمرًما حىت يؤدي مناسك احلج والعمرة 
ويقف ىلع عرفات، ثم يبدأ اتلحلل األول ثم األخري بطواف 

اإلفاضة.

إعادة اإلحرام للحج:
احلجة  ذي  من شهر  اثلامن  ايلوم  فيف  متمتًعا  كنت  إذا 
ويسىم "يوم الرتوية" تهيأ لإلحرام باحلج ىلع حنو ما سبق بيانه 
يف اإلحرام حني بدء الرحلة، والبس مالبس اإلحرام املوصوفة 
ىلع الطهارة غسال أو وضوءا ثم صلِّ ركعتني باملسجد احلرام 
إن استطعت، وانو احلج، وقل إن شئت: امهلل إين أردت احلج 

فيرسه يل وتقبله مين.
ثم قل: بليك امهلل بليك، بليك ال رشيك لك بليك، إن 
ذلك  قلت  ومىت  لك.  رشيك  ال  وامللك،  لك  وانلعمة  احلمد 
-بعد تلك انلية- رصت حمرًما باحلج، ورددها لكما استطعت 
إيذاء  دون  صوتك  بها  وارفع  وجلوسك  ووقوفك  سريك  يف 
لغريك، واملرأة تليب يف رسها، وداوم عليها وأنت يف الطريق إىل 
مىن وإىل عرفات، ويف عرفات، وحني اإلفاضة من عرفة إىل 
املزدلفة، ويف هذه األخرية، وعند وصولك إىل مىن يوم انلحر 

وال تقطعها حىت تبدأ يف ريم مجرة العقبة.

http://tahasafeer.blogspot.com/

http://tahasafeer.blogspot.com/



- 26 -

املبيت مبنى ليلة عرفة:
ثم خيرج احلاج يف يوم الرتوية إىل مىن فيصيل بها الظهر، 
ويبيت يللته حىت يصيل فجر يوم عرفة. وهذا املبيت سنة إن 
تركه ال يشء عليه، وإن بات بعرفة بدال عنه صح حجه وال 

يشء عليه، خاصة إذا اكن هذا خط سري جمموعته.

الحج عرفة:

ثم استعد للوقوف بعرفة يوم اتلاسع من ذي احلجة؛ ألن 
احلديث  يف  جاء  كما  للحج  األعظم  الركن  هو  الوقوف  هذا 

الرشيف: »احلج عرفة«))) فمن فاته الوقوف فقد فاته احلج. 

))) رواه الرتمذي يف سننه عن عبد الرمحن بن يعمر، وصححه ابن امللقن يف 
ابلدر املنري )6  / 230).
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ويتحقق هذا الوقوف بوجود احلاج وحضوره، ولو حلظة، 
أو راكبًا يف أي وقت من بعد ظهر  أو ماشيًا  أو جالًسا  واقًفا 
جزء  بني  اجلمع  واألفضل  العارش،  يوم  فجر  إىل  اتلاسع  يوم 
من انلهار يف آخره وأول جزء من يللة العارش منه، أي: قبيل 

غروب شمس يوم اتلاسع إىل ما بعد الغروب بقليل. 

وحيسن أن تكون ىلع طهارة، وأفضل ادلاعء ىلع عرفة 
ما جاء يف احلديث الرشيف: »خري ادلاعء يوم عرفة، وخري ما 
قلت أنا وانلبيون من قبيل: ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، 
هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير«))) واخشع وتذلل 
لربك نادما ىلع ذنبك وخطاياك، راجيا عفوه، طامعا يف رمحته 
منه،  صورة  عرفة  فإن  األكرب؛  احلرش  يوم  متمثال  ورضوانه، 

فقد حرش فيه اخللق من لك جوانب األرض حجاًجا.

أبيه عن جده )3585)،  ))) رواه الرتمذي يف سننه عن عمرو بن شعيب عن 
وحسنه احلافظ ابن حجر العسقالين يف ختريج مشاكة املصابيح )3  /)7).



- 28 -

الصالة مبسجد منرة:

صلِّ الظهر والعرص يوم اتلاسع مقصورتني »ركعتني للك 
منهما« جمموعتني مجع تقديم، أي: صلِّهما -يف وقت الظهر- 
بينهما  تفصل  وال  استطعت،  إذا  نمرة  مسجد  يف  اإلمام  مع 
منهما يف   

ًّ
وإال فصلِّهما حيث كنَت يف خيمتك: كال بنافلة، 

وقتها، أو مَجَع تقديم يف وقت الظهر.
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إىل مزدلفة:

إىل  احلجيج  يتوجه  اتلاسع  يوم  شمس  غروب  وعقب 
مزدلفة. 
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وفرض  املغرب  فرض  احلاج  يؤدي  إيلها  الوصول  وعند   
العشاء مجع تأخري يف وقت العشاء. 

  ولك أن تبيت بمزدلفة حىت تصيل بها الصبح، ثم تتوجه 
إىل مىن، وهذا متوقف ىلع استطاعة املبيت بمزدلفة، وإال فلو 
لم تستطع املبيت بها أجزأك أن تمكث بها قدر حط الرحال 
ىلع مذهب املالكية، أو الوجود بها حلظة بعد منتصف الليل 

ىلع مذهب الشافعية، أيهما أيرس لك.
ومزدلفة لكها موقف، ويه املشعر احلرام.

 

وأكرِث فيها من اذلكر وادلاعء واالستغفار والطلب من اهلل 
تعاىل. 

وامجع من أرضها احلصيات اليت سرتيم بها مجرة العقبة 
صباح يوم انلحر بمىن. 

مسجد 
املشعر 
احلرام
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ويه سبع حصيات لك واحدة منها يف حجم حبة الفول. 

ولك أن جتمعها من أي ماكن غري مزدلفة، ولك أن جتمع 
حصاة   (9 وجمموعها  اثلالثة  األيام  يف  الريم  حصيات  مجيع 
سبع منها جلمرة العقبة يوم انلحر وإحدى وعرشون للجمرات 

اثلالث يف ثاين أيام العيد ومثلها يف ثالث أيامه. 

اجلمرات  ريم  فعليه  العيد  أيام  رابع  إىل  بمىن  بيق  ومن 
اثلالث لك واحدة بسبع حصيات كما فعل يف ايلومني اثلاين 

واثلالث.

  حجم 
احلصى
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الذهاب إىل منى ورمي جمرة العقبة الكربى:

 

بعد املبيت وصالة الفجر باملزدلفة اقصد إىل مجرة العقبة  
بمىن وارمها باحلصيات السبع، واحدة بعد األخرى ىلع اتلوايل. 
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للشيطان  رغًما  أكرب  واهلل  اهلل  بسم  وقل:  بقوة  وارم 
ا مربوًرا وذنبًا مغفوًرا. وحزبه، امهلل اجعله حجًّ

 

واقطع اتللبية اليت الزتمتها منذ أحرمت. 
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وإياك وريم هذه اجلمرات أو غريها باحلجارة الكبرية أو 
العيص أو الزجاج أو األحذية كما يفعل بعض انلاس؛ ألن لك 
هذا خمالف للسنة الرشيفة، ولك أن تؤجل الريم آلخر انلهار 

وال حرج عليك.

اإلنابة يف الرمي:
إذا عجز احلاج عن الريم بنفسه -ملرض أو لعذر مانع يف 
وقته- جاز أن يولك غريه يف الريم عنه بعد ريم الوكيل نلفسه.

 

التحلل من إحرام الحج:
بعد ريم مجرة العقبة هذه حيلق احلاجُّ رأسه أو يقرص من 

ُة من أطراف شعرها، وال حتلق.  شعره، وتقرص احلاجَّ

                                                                      

وبهذا احللق أو اتلقصري حيصل اتلحلل من إحرام احلج 
وحيل ما اكن حمرًما ما عدا االتصال اجلنيس بني الزوجني؛ فإن 
قال اهلل يف شأنه:  اإلفاضة اذلي  بعد طواف  إال  هذا ال حيل 

وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{ ]احلج: 29[.  }َوۡلَطَّ
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طواف اإلفاضة:
اتلقصري-  أو  -باحللق  واتلحلل  العقبة  مجرة  ريم  بعد 
يه  أشواط  سبعة  بالكعبة  للطواف  مكة  إىل  احلاج  يذهب 
طواف الفرض، ويسىم طواف اإلفاضة أو طواف الزيارة، وقد 
سبق بيان أحاكم الطواف، ثم يصيل ركعتني يف مقام إبراهيم، 
ويرشب من ماء زمزم، ويسىع بني الصفا واملروة ىلع ما تقدم 

بيانه))). 

املبيت مبنى ورمي باقي الجمرات:
بعد طواف اإلفاضة ُعدجْ إىل مىن يف نفس ايلوم، وبت فيها 

يللة احلادي عرش واثلاين عرش من ذي احلجة. 

وجيوز أن تبىق يف مكة ثم تتم الليلة بمىن، كما جيوز أن 
تستمر يف مىن وتتم الليل بمكة، ولك أال تبيت بمىن وإن كره 
ذلك لغري عذر، ومن األعذار عدم تيرس ماكن املبيت، ولكن 

يلزمك إذا لم تبت يف مىن أن حترض إيلها لريم اجلمرات.
))) انظر ص )6)).
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أماكن رمي الجمرات الثالث ووقته:

الوسطى  ثم  اخليف،  مسجد  من  القريبة  ويه  الصغرى 
ويه اليت تليها وىلع مقربة منها، ثم العقبة ويه األخرية. 

ارم هذه اجلمرات يف لك من يويم ثاين وثالث أيام العيد 
لك واحدة بسبع حصيات كما فعلت حني رميت مجرة العقبة 

يف يوم العيد.

وبعد  الغروب،  إىل  الزوال  من  اجلمرات  هذه  ريم  ووقت 
الغروب أيضا، ولكن األفضل عقب الزوال ملوافقة فعل الرسول 
-صىل اهلل عليه وآهل وسلم- مىت اكن هذا ميسوًرا دون حرج.
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وطاوس  عطاء  اإلمامان:  الظهر  قبل  الريَم  أجاز  وقد 
وغريهما من الفقهاء.

اجلمرات  هذه  ريم  الشافعية  من  الرافيع  اإلمام  وأجاز 
من الفجر، وهذا لكه موافق إلحدى الروايات عن اإلمام أيب 

حنيفة.
بُِكُم  يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم   ُ ٱلَّ }يُرِيُد  تعاىل:  قال 
 ُ ٱلَّ يَُكّلُِف  }َل  سبحانه:  وقال   ،]185 ]البقرة:   } ٱۡلُعۡسَ

َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَهاۚ{ ]البقرة: 286[. 
حيض املرأة قبل طواف اإلفاضة:

للمرأة إذا فاجأها احليض قبل طواف اإلفاضة ولم يمكنها 
وتغتسل  لوقفه  دواء  تستعمل  أن  انقطاعه  حىت  اتلخلف 
وتطوف، أو إذا اكن ادلم ال يستمر نزوهل طوال أيام احليض بل 
ينقطع يف بعض أيام مدته عندئذ يكون هلا أن تطوف يف أيام 
االنقطاع؛ عمال بأحد قويل اإلمام الشافيع القائل: إن انلقاء 
يف أيام انقطاع احليض طهر، وهذا القول أيضا يوافق مذهب 

اإلمامني مالك وأمحد.
دخول  للحائض  والشافعية  احلنابلة  فقهاء  بعض  وأجاز 
الغسل؛  وبعد  والعصب  الشد  إحاكم  بعد  للطواف  املسجد 
وال  املسجد،  ويلوث  انلاس  يؤذي  ما  منها  يسقط  ال  حىت 
فدية عليها يف هذه احلال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت 
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واالضطرار للسفر- من األعذار الرشعية.
القيم  ابن  والشيخ  تيمية  ابن  الشيخ  من  لك  أفىت  وقد 
بصحة طواف احلائض طواف اإلفاضة إذا اضطرت للسفر مع 

صحبتها. وانلفساء حكمها اكحلائض يف هذا املوضع.

طواف الوداع:
اسمه يدل ىلع الغرض منه؛ ألنه توديع للبيت احلرام، وهو 
آخر ما يفعله احلاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء املناسك، 
وقد اتفق العلماء ىلع أنه مرشوع، مىت فعله احلاج سافر بعده 
هو  هل  الطواف:  هذا  حكم  يف  العلماء  اختلف  ثم  فورا، 

واجب أو سنة؟ 
باألول قال فقهاء األحناف واحلنابلة ورواية عن اإلمام 
الشافيع، وبالقول اآلخر قال اإلمام مالك وداود وابن املنذر، 
وهو أحد قويل اإلمام الشافيع، والفتوى يف دار اإلفتاء املرصية 

ىلع اثلاين.

يستحب تعجيل العودة:
اهلل  أن رسول اهلل -صىل  عن اعئشة -ريض اهلل عنها- 
»إذا قىض أحدكم حجه فليتعجل   : عليه وآهل وسلم- قال 

إىل أهله؛ فإنه أعظم ألجره«))).

))) رواه ادلارقطين.
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املباركة  الرحلة  هذه  بدأت  قد  احلاج  أيها  تكن  لم  إذا 
بزيارة الرسول -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-، فمن السنة وقد 
فرغت من مناسك احلج أن تقوم بها؛ فإنه من أعظم الطااعت 
وأفضل القربات، ويف فضلها أحاديث رشيفة كثرية، وتلقصد 
اآلمن؛ حتصيال  والصالة يف حرمه  الرشيف  قربه  زيارة  منها 
للثواب، فقد ورد يف احلديث الرشيف عن صاحب هذا احلرم 
من  وسلم-: »صالة يف مسجدي خري  وآهل  عليه  اهلل  -صىل 

ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام«))).

))) رواه أمحد يف مسنده عن عبد اهلل بن الزبري.
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خطة هذه الزيارة وآدابها:
يسن للزائر -بعد أن يطمنئ ىلع أمتعته وحمل إقامته- أن 
يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، وإذا لم يتيرس االغتسال 

اكتىف بالوضوء.
ووقار،  سكينة  يف  متواضعا  انلبوي  احلرم  إىل  يتوجه  ثم 
ويه  الرشيفة  الروضة  إىل  قصد  املسجد  باب  من  دخل  فإذا 
حتية  ركعتني  فيها  وصىل  انلبوي،  واملنرب  الرشيف  القرب  بني 
من  روضة  يف  ألنه  ادلاعء؛  يف  جمتهدا  اهلل  ويدعو  املسجد، 

رياض اجلنة، ويف مهبط الرمحة، وموطن اإلجابة إن شاء اهلل.

الروضة  الزائر من حتية املسجد واجللوس يف  انتىه  فإذا 
والسالم-،  الصالة  -عليه  الرسول  قرب  إىل  توجه  الرشيفة، 
ووقف قبالة موضع الرأس الرشيف يف أدب واحرتام، ويسلم 
ىلع الرسول يف صوت خفيض، ويقول: "السالم عليك يا رسول 
السالم  اهلل،  نيب  يا  عليك  السالم  وبراكته،  اهلل  ورمحة  اهلل 

الروضة 
الشريفة
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عليك يا خرية اهلل من خلقه، السالم عليك يا سيد املرسلني 
األمانة  وأديت  الرسالة  بلغت  أنك  أشهد  املتقني،  وإمام 

ونصحت األمة، وجاهدت يف اهلل حق جهاده".
وآهل  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  ىلع  الزائر  يصيل  ثم 

وسلم- ويبلغ إيله سالمنا وسالم من أوصوه.

يساوي ذرااع  بما  قليال  إىل ايلمني  املوضع  ثم يرتك هذا 
أيب  الصديق  رأس  قبالة  واقفا  نفسه  يلجد  املرت-  من  -أقل 
بكر -ريض اهلل عنه-، فيسلم عليه بقوهل: "السالم عليك 
اهلل  رسول  صاحب  يا  عليك  السالم  اهلل،  رسول  خليفة  يا 
يا أمينه يف األرسار، جزاك اهلل عنا  الغار، السالم عليك  يف 

أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه".
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ثم يتجاوز ماكنه إىل ايلمني قدر ذراع أيضا يلجد نفسه 
واقفا قبالة رأس عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- فيقول: 
مظهر  يا  عليك  السالم  املؤمنني،  أمري  يا  عليك  "السالم 
عنا  اهلل  جزاك  األصنام،  مكرس  يا  عليك  السالم  اإلسالم، 

أفضل اجلزاء".
وبعد هذا يستقبل الزائر القبلة، ويدعو بما شاء نلفسه 

ولوادليه وأهله وملن أوصاه بادلاعء شامال مجيع املسلمني.

استحباب كرثة الصالة يف املسجد النبوي:
وينبيغ للزائر أن يغتنم مدة وجوده يف املدينة فيصيل يف 
الصلوات  وسلم-  وآهل  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  مسجد 
اخلمس، وعليه أن يكرث من انلوافل يف الروضة الرشيفة، وأن 
يكرث من تالوة القرآن الكريم فيها ومن ادلاعء واالستغفار 

والتسبيح.
أصحاب  دفن  حيث  ابلقيع  أهل  زيارة  املستحب  ومن 
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الرسول -صىل اهلل عليه وآهل وسلم- من املهاجرين واألنصار 
والصاحلني. 

عم  "محزة"  الشهداء  سيد  وقرب  أحد،  شهداء  يزور  كما 
»أول  قباء  ومسجد  وسلم-،  وآهل  عليه  اهلل  -صىل  الرسول 

مسجد بناه الرسول -صىل اهلل عليه وآهل وسلم-«.

الزائر إال بعد  أيها  تفارقها  باملدينة ال  ويف ختام اإلقامة 
وآهل  عليه  اهلل  صىل  الرسول  مسجد  يف  ركعتني  تصيل  أن 
وسلم، وتزور -مرة أخرى- الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه -ريض اهلل 

عنهما-، وتسأل اهلل تيسري العودة هلذه الزيارة وتكرارها.

مرقد زوجات 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص

مسجد قباء
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لاص�ة �ن
أو هما معا فال  أو احلج فقط  العمرة فقط  أردت  إذا   -(

جتاوز امليقات إال حُمجِْرًما بالرشوط املتقدمة.
2- للمحرم أن يلبس انلظارة وساعة ايلد واخلاتم املباح، 

وأن يشد ىلع وسطه احلزام وحنوه.
وما  واجلوارب  واحلرير  املعتادة  احليل  تلبس  أن  وللمرأة 
تشاء من ألوان دون تربج، وإن اكن األوىل ابلعد عن األلوان 

امللفتة والزينة، واالكتفاء ببيض اثلياب.
3- ال بأس باستخدام الصابون، ولو اكنت هل راحئة؛ ألنه 

ليس من الطيب املحظور.
)- املمنوع ىلع الرجال لبس املخيط املفصل ىلع ابلدن 
بها  لم تكن  ولو  بنفسها  وتستمسك  به  اليت حتيط  واثلياب 

خياطة، اكجلوارب والفانالت واللكسونات والرشوز.
ومجع  والرداء،  اإلزار  إصالح  اإلحرام  بعد  للحاج   -5
قطعها ىلع بعض لالرتداء، وتشبيكها لسرت العورة، وال يعترب 

خميطا وال حميطا.
وللحائض  اإلحرام،  من  يمنع  ال  انلفاس  أو  احليض   -6
وانلفساء عند اإلحرام أن تأيت بكل أعمال احلج: من الوقوف 
ألنها  تطوف؛  ال  لكنها  إيلهما،  وما  اجلمرات،  وريم  بعرفة، 
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ممنوعة من ادلخول يف املسجد.
إال يف طواف اإلفاضة إذا ضاق وقتها عن املكث يف مكة 
وتعصبه حىت ال  املوضع  تغسل  أن  فلها  دمها،  ينقطع  أن  إىل 

يسقط ادلم وتطوف حسبما تقدم بيان وجهه.
وليس هلا ذلك يف طواف الوداع، إذ لو فاجأها احليض فيه 

أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، وال يشء عليها.
7- كشف الكتف األيمن للرجال يف اإلحرام "االضطباع" 
تركه  ولو  سيع،  بعده  طواٍف  بدء  عند  للرجال  فقط  مندوب 

املحرم يف طوافه فال يشء يف تركه.
دخوهل،  عند  أراده  ملن  الطواف  احلرام  ابليت  حتية   -8
اجللوس،  قبل  املسجد  حتية  ركعتني  فليصل  يرده  لم  ومن 

واألوىل الطواف للمستطيع.
األسود،  احلجر  استالم  ىلع  املزامحة  للرجال  يكره   -9

وحيرم هذا ىلع النساء منعا من اتلصاقهن بالرجال.
0)- إذا أقيمت الصالة أثناء الطواف أو السيع فَصلِّ مع 
اإلمام مجاعة؛ تلحصيل ثوابها، ثم أكمل الطواف والسيع من 
حيث توقفت، وجيوز ملن يعجز عن مواالة الطواف أو السيع 

أن يسرتيح بني األشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.
))- الوضوء رشط يف طواف الركن للحج أو العمرة وليس 
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رشطا يف السيع، ولكن األفضل أن يكون السايع متوضئًا.
2)- لك من لزمه هدي قران أو تمتع، إذا لم جيده أو لم جيد 
ثمنه، أو اكن حمتاًجا إىل ثمنه يف رضورات سفره، أو احتياًجا 
رشعيًّا نلفقته يف حجه -وجب عليه بديله، وهو صوم ثالثة 
أيام متتابعة يف احلج بعد إحرامه هل، ال يتجاوز بها يوم عرفة- 
واألوىل أال يصوم يوم عرفة، ثم سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه 
إىل وطنه، وإذا فاته صوم اثلالثة يف احلج أو عجز عنها هناك، 

صام العرشة مجيعا بعد العودة إىل أهله.
3)- من ارتكب حمظوًرا من حمظورات اإلحرام السابق 
ذكرها -غري الوطء وقتل الصيد- كتقليم األظافر، أو اتلطيب، 
فالواجب فيه ىلع اتلخيري: صوم ثالثة أيام يف أي ماكن شاء، أو 
اتلصدق بثالثة آصع -7,5 كجم تقريبا- ىلع ستة مساكني يف 
أي ماكن شاء، كما هو مذهب احلنفية واملالكية، أو ذبح شاة 
يف احلرم عند اجلمهور، أو يف أي ماكن شاء عند املالكية، وهو 

اذلي خنتاره للفتوى. 
))- إذا دخلت املرأة مكة حُمجِْرَمًة بالعمرة فقط ثم فاجأها 
امتداده وفوات وقت اإلحرام باحلج -يوم  املحيض وخشيت 
اثلامن من ذي احلجة- أحرمت باحلج وصارت قارنة، وعليها 

دم القران.
احلرم.  يف  املصلني  يدي  بني  املرور  يف  حرج  ال   -(5
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وصالة انلفل جائزة فيه يف لك وقت، بمعىن أنها غري ممنوعة يف 
األوقات املكروهة.

واهلل سبحانه وتعاىل املوفق للصواب. 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا 

ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
وصلى اهلل على سيدنا حممد رسول اهلل، وعلى آله 

وأصحابه ومن تبع دينه ووااله.







ء �ةا
ن
� ل�إ ر ا ا �ة لد رد س�إل�ة و
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ن
�
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احلج لذوي االحتياجات اخلاصة
م�ا حك�م ال�رشع بالنس�بة لفريض�ة احل�ج ذلوي 

االحتياجات اخلاصة واإلاعقات اذلهنية واجلسدية؟
اجلــــواب

 املس�لمون م�ن ذوي اإلاعق�ات اجلس�دية فق�ط هلم 
حك�م األصح�اء رشاع: ِم�ن وج�وب احلج ىلع املس�تطيع 
ِ َعَ ٱنلَّاِس  منهم: إما بنفس�ه أو بغريه؛ لقوهل تع�اىل: }َوِلَّ
ۚ{ ]آل عم�ران:97[، 

ِح��جُّ ٱۡلَۡي��ِت َمِن ٱۡس��َتَطاَع إَِلۡهِ َس��بِيلاٗ
رجهم 

ُ
وكذل�ك احلال مع ذوي اإلاعقات اذلهني�ة اليت لم خت

إاعقتُهم عن َحدِّ اتللكيف الرشيع؛ بأن اكن سنه العقيل -ال 
العمري- هو س�ن ابلالغني املدركني ملا حوهلم؛ بأن يكون 
مخس�ة عرش اعم�ا فما ف�وق، أو أقل من مخس�ة عرش اعما 
�يَّة  ولكن�ه يكون -ب�رأي املختصني- مدراك لألمور احلسِّ
املتعلق�ة باجلن�س اآلخر، -كما يش�عر بها َم�ن احتلم من 
مَجَُعوا 

َ
اذلك�ور أو احتلم�ت أو حاضت من اإلناث- س�واء أ

ب�ني اإلاعقة اجلس�دية وهذا انلوع من اإلاعق�ة اذلهنية، أم 
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اقترص األمر ىلع إاعقتهم اذلهنية فقط. واحلج يقع صحيحا 
منهم ُمسِقًطا للفريضة سواء أحجوا بماهلم أو بمال غريهم.
رجه عن 

ُ
 وأما َمن اكن من املسلمني إاعقتُه اذلهنية خت

ح�دِّ اتللكيف الس�ابِق حتديُده، فإن احل�ج -ومثله العمرة- 
تصح منهم إذا تم نقلهم إىل األماكن املقدسة وقاموا بأداء 
احل�ج أو العم�رة بأراكنهما ورشوطهما عن طريق مس�اعدة 
الغري هلم. ومعىن ذلك: أنه يوضع ذلك يف مزيان حس�ناتهم، 
وإن اكن ذل�ك ال يُغيِن عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة 
-عن�د َمن يق�ول بوجوب العم�رة، اكلش�افعية-، بمعىن أن 
رِجه عن اتللكيف إذا ُعويِف من مرضه 

ُ
املعاق ذهنيًّا إاعقًة خت

وإاعقت�ه وص�ار ملكفا وجبت عليه حج�ُة الفريضة وعمرة 
الفريضة، عند َمن يقول بفرضيتها.
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وقت الوقوف بعرفة
هل جي�وز رشاًع أن تكون نف�رة احلجيج من عرفات 
ىلع مراح�ل؛ تلت�م انلف�رة يف س�هولة وي�رس هل�ذه األعداد 

الغفرية املزتايدة؟ وهل هذا يعترب تغيرًيا ملناسك احلج؟
اجلــــــواب

أمج�ع العلم�اء ىلع أن م�ا بعد ال�زوال وق�ٌت صحيٌح 
للوق�وف بعرفة، وأن وقت الوق�وف ينتيه بطلوع فجر يوم 
انلح�ر، وأن َمن مجع يف وقوف�ه بعرفة بني الليل وانلهار من 

بعد الزوال -فوقوفه تام وال يشء عليه. 
واختلفوا يف مسأتلني:

األوىل: حكم الوقوف بعرفة وادلفع منها قبل الزوال، 
ه�ل جيزئ عن الوقوف بعد ال�زوال؟ فاجلمهور ىلع أن ذلك 
ال جي�زئ، وأن َم�ن فعل ذلك فعلي�ه أن يرجع فيقف بعرفة 
بعد الزوال، أو يقف من يللته تلك قبل طلوع الفجر، وإال 

فقد فاته احلج.
واحلنابلة يف املذهب عندهم يرون أن ذلك جيزئ، وأن 

َمن فعل ذلك فحجه صحيح.
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واملس�ألة اثلانية: ه�ل جيزئ الوقوف بعرف�ة مع ادلفع 
منها قبل غروب الش�مس؟ فاحلنفية وَم�ن وافقهم يوجبون 
الوقوف بعرفة حىت غروب الشمس، واألصح عند الشافعية 
وَم�ن وافقه�م أن ذل�ك مس�تحب ولي�س واجبً�ا، فيجوز 
عنده�م للحاج اذلي وقف قبل الزوال أن يُفيض ِمن عرفة 

قبل املغرب. 
وأصح�اب الق�ول اثلاين يف كال املس�أتلني يس�تدلون 
تَيُت 

َ
حبدي�ث عروة بن امل�رَضِّس -ريض ال عنه- ق�ال: »أ

الِة، فقلُت:  رس�وَل الِ ملسو هيلع هللا ىلص بالُمزَدِلف�ِة حنَي َخ�َرَج إىل الصَّ
كلَل�ُت راِحليَِت 

َ
ي�ا رس�وَل الِ، إينِّ ِجئُت ِم�ن َجبَيَل َطيٍِّئ؛ أ

تَعب�ُت نَفيِس، واهللِ ما تََركُت ِمن جب�ٍل إال َوقَفُت عليه، 
َ
وأ

فهل يل ِمن َحجٍّ فقاَل رسوُل الِ ملسو هيلع هللا ىلص: َمن َشِهَد َصالتَنا هذه 
ال 

َ
وَوَق�َف معنا حىت نَدَفَع -وقد َوَق�َف بَعَرفَة قبَل ذلَك يل

ه وقَىض َتَفثَه«.))) قال أبو الرباكت ابن  َتمَّ َحجَّ
َ
أو نَهاًرا- فقد أ

تيمي�ة احلنبيل يف »منتىق األخبار« بع�د ذكره هلذا احلديث: 
»وهو حجة يف أن نهار عرفة لكه وقت للوقوف«.

)))  رواه اإلمام أمحد وأصحاب السنن، وصححه الرتمذي وابن حبان وادلارقطين 
واحلاكم.

http://tahasafeer.blogspot.com/
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وىلع ذلك فيمكن للجهات املسؤولة أن تنظم انلَّفرة 
واإلفاضة من عرف�ات بما يتالءم مع أعداد احلجيج ويمنع 

سهم. تكدُّ
وجي�وز هلم أن جيعلوا انلفرة من عرفات ىلع مرتني أو 

أكرث، حسبما تقتضيه املصلحة العامة للحجيج.



http://tahasafeer.blogspot.com/

http://tahasafeer.blogspot.com/
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مقدار الوقوف باملزدلفة
هل جي�وز املكوث بمزدلفة قدر ح�طِّ الرحال، وصالة 
املغرب والعش�اء مجع تأخ�ري، واالكتفاء بامل�رور بها، طبًقا 

لفقه اإلمام مالك؟
اجلــواب

املعتم�د يف الفتوى- يف ه�ذه األزمان اليت كرثت فيها 
أع�داد احلجيج ك�رثًة هائلًة- ه�و األخذ بس�نية املبيت يف 
مزدلف�ة، وهو ق�ول اإلم�ام الش�افيع يف »األم« و«اإلمالء«، 
وقول لإلم�ام أمحد، بينما يكتيف املالكي�ة بإجياب املكث 
فيه�ا بقدر م�ا حيط احل�اجُّ رحله وجيمع املغرب والعش�اء، 
وح�ىت ىلع رأي اجلمهور- القائلني بوج�وب املبيت- فإنهم 
يس�قطونه عند وجود العذر، ومن األع�ذار: حفظ انلفس 
م�ن اخلط�ر أو توقعه، فيك�ون الزحام الش�ديد اذلي عليه 
احل�جُّ يف زماننا مرخًصا رشعيًّا يف ترك املبيت عند املوجبني 

هل.



http://tahasafeer.blogspot.com/
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حكم ترك املبيت بِمنى ألهل األعذار
ما حكم ترك املبيت بِمىن للَضَعفة واملرض والنساء 

من احلجاج؟
اجلــواب

املبي�ت بمىن يلايل الترشيق خمتل�ف فيه بني العلماء: 
فاجلمهور ىلع أنه واجب، واحلنفية ىلع أنه سنة.

�نِّيَّة ما رواه الش�يخان عن ابن  وي�دل ىلع القول بالسُّ
عم�ر -ريض ال عنهم�ا- »أن العب�اس -ريض ال عن�ه- 
استأذن انليبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يلبيت بمكة يلايل مىن؛ من أجل سقايته، 
�ص يف تركه ألجل  ف�أذن هل«. ول�و اكن املبي�ت واجبًا ملا رُخِّ

السقاية، فعلم أنه ُسنَّة. 
وإذا أضفنا إىل ما س�بق اعتبار م�ا يَعرَتِي احلجيَج ِمن 
تعب ش�ديد وضيق ماكن وَخوف مرض، اكن القول بس�نية 

املبيت بمىن هو املختار للفتوى. 
وإذا قلنا بالسنية: فَمن ترك مبيت األيام اثلالثة مجيًعا 
فِمن العلماء َمن قال: إنه يسن هل أن جيربه بدم وال جيب، 
ومن ترك مبيت يللة واحدة جربها باتلصدق بُمدٍّ من طعام.

http://tahasafeer.blogspot.com/
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وق�ال احلنفية واإلمام أمحد يف رواي�ة: إنه ال يلزم من 
ترك املبيت بمىن يشء. 

وح�ىت ىلع قول اجلمهور إن املبيت بمىن واجب، فإنهم 
يرخص�ون لَِم�ن اكن ذا ع�ذر رشيع برتك املبي�ت، وال إثم 
عليه حينئذ وال كراهة، وال يلزمه يشء أيًضا، وال شك أن 

اخلوف من املرض من مجلة األعذار الرشعية املرعية. 
وقد وردت الرخصة من الشارع ألهل الراعء والسقاية 
يف ت�رك املبيت يف م�ىن، فروى اإلمام مال�ك يف موطئه عن 
اعِص�ِم ب�ِن َع�ِديٍّ -ريض ال عن�ه- »أنَّ رس�وَل الِ ملسو هيلع هللا ىلص 
رَخ�َص لراِعِء اإلبِ�ِل يف ابَليتُوتِة خارِِجنَي ع�ن ِمىًن يَرُمون 

َ
أ

ي�وَم انلَّحِر ثُم يَرُمون الَغَد وِمن بعِد الَغِد يلَوَمني ثُم يَرُمون 
يوَم انلَّفِر«.

وال ينب�يغ الوقوف ىلع انلص ال�وارد، بل ينبيغ اعتبار 
مراد الشارع منه، وإال اكن مجوًدا حمًضا.

ومعل�وم أن االلزتام باملبيت وإلزام احلاج به مع أعمال 
احل�ج األخرى يزيد من إجهاده وضعفه، فإذا انضم إىل ذلك 
ما نزل بانلاس يف هذه األيام من انتشار لألوبئة اليت يسهل 

http://tahasafeer.blogspot.com/
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انتقاهلا، فإن جس�م اإلنس�ان يكون أكرث عرضة التلقاط 
األمراض، وال شك أن أشد انلاس ترضًرا بذلك هم النساء 
واألطف�ال وامل�رض والضعف�اء، فناس�ب أن يأخ�ذ هؤالء 

ص هلم. حكم َمن رُخِّ



http://tahasafeer.blogspot.com/
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حكم الرمي قبل الزوال
هل جيوز ريم اجلمرات بعد منتصف الليل، وما كيفية 

احتساب منتصف الليل؟
اجلــواب

أم�ا ريم مجرة العقبة الكربى يوم انلحر فإن كثرًيا من 
العلماء -اكلش�افعية واحلنابلة وغريهم- أجازوا رميها بعد 
نص�ف يللة انلحر للقادر والعاجز ىلع الس�واء؛ اس�تدالال 
حبديث أم املؤمنني اعئش�ة -ريض ال عنها- قالت: »أرسل 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص بأم س�لمة يللة انلحر، فرمت اجلمرة قبل الفجر، 
ث�م مض�ت فأفاض�ت« رواه أب�و داود. »وإس�ناده ىلع رشط 

مسلم«. اه.
وأما ريم اجلمرات يف أيام الترشيق: 

فاملعتم�د يف الفت�وى: أنه جي�وز للح�اج أن يريم قبل 
ال�زوال يف س�ائر أيام الترشي�ق، وهو مذه�ب مجااعت من 

العلماء سلًفا وخلًفا.
وقد اس�تدل أصحاب هذا القول بأدل�ة منها: ما رواه 
ابلخاري ومس�لم يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- من 
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حدي�ث ابن عباس ق�ال: »اكن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يُس�أل يوم انلحر 
بم�ىن فيق�ول: ال َح�َرَج، فس�أهل رج�ل فق�ال: حلقت قبل 
أن أذب�ح، فقال: اذجْبَ�حجْ وال َحَرَج، وقال آخ�ر: رميت بعدما 
أمسيت، فقال: ال َحَرَج، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص ما ُسئِل يف ذلك ايلوم عن 
خ�ر إال قال: افجَْعلجْ َوال َح�َرَج«. وهذا يقتيض 

ُ
م أو أ يشء قُ�دِّ

رفع احلرج يف وقت الريم.
وبنـاء عىل ذلك: فإنه جيوز ريُم اجلمرات أيام الترشيق 
بدًءا من نصف الليل، وانلفر بعده لَِمن أراد انلفر يف الليلة 
�ا اكن الليل يب�دأ من غروب  اثلاني�ة أو اثلاثل�ة منه�ا، ولَمَّ
الش�مس وينتيه بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه حُيَسب 
بقس�مة ما ب�ني هذي�ن الوقتني ىلع اثن�ني وإضاف�ة انلاتج 

بلداية املغرب.



http://tahasafeer.blogspot.com/
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حكم التوكيل يف الرمي
َهم يف  ما حكم توكيل الضَعفة واملرض والنس�اء َغريجْ

الريم عنهم؟
اجلــواب

انليابة يف ريم اجلمار للضعفة واملرض والنساء جائزة، 
وديلل ذلك أنه جتوز االس�تنابة يف احلج، فاالستنابة يف الريم 
جائ�زة م�ن ب�اب أوىل؛ ألن احلج ريم وزي�ادة، ويه رخصة 
أله�ل األع�ذار، وذلا فقد ذكر كثري م�ن الفقهاء أموًرا غري 
ال�يت ورد بها انل�ص إحلاقًا بهذه الف�روع ىلع األصل، كمن 

خاف ىلع نفسه أو ماهل، أو اكن يتعاهد مريًضا. 
وذلل�ك لكه فإن�ه جي�وز للضعف�اء واملرض والنس�اء 
اتلوكي�ُل يف ريم اجلم�رات، وال حرج عليه�م، وال يلزمهم 

بذلك جربان.



http://tahasafeer.blogspot.com/
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حكم توسعة املسَعى
�يع يف الَمس�ىع اجلديد اذلي أنش�أته  م�ا حك�م السَّ
احلكومة الس�عودية بغرض توس�عة ماكن السيع بني الصفا 
واملروة؟ وما حكم اإلقدام ىلع هذه اتلوسعة ابتداء؟ حيث 
ٌد معروف ال جتوز  يذكر بعض انلاس أن َعرض املس�ىع حُمَدَّ
الزيادة عليه، وأن الزيادة عليه افتئات ىلع ادلين واستدراك 

ىلع الرشع.
اجلـــواب

الس�يع يف املس�ىع اجلديد س�يٌع صحيٌح ترَبأ به اذلمة، 
ِۖ َفَمۡن  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َش��َعآئِرِ ٱلَّ فق�د قال تع�اىل: }إِنَّ ٱلصَّ
وََّف بِِهَماۚ َوَمن  ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
َح��جَّ ٱۡلَۡيَت أ

َ َش��اكٌِر َعلِيٌم{ ]البقرة: 158[. فيف هذه  ا فَإِنَّ ٱلَّ َع َخۡياٗ َتَطوَّ
َمر ال تعاىل بالسيع بني الصفا واملروة، فَدلَّ 

َ
اآلية الكريمة أ

ه�ذا ىلع أن لك ما اكن بني اجلبلني فهو ماكن للس�يع؛ ألن 
اآلي�ة أطلقت ولم ختصَّ حمال دون حمل مما هو بني اجلبلني، 

واملسىع اجلديد واقع بني اجلبلني. 
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